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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В 
УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 
Determined the importance of English language in today’s world and the importance of 

future specialists’ knowledge of the English language as university graduates in view of the global 
trends in the educational environment, in particular in Ukraine. In this way the author presents key 
demographic trends for Ukraine. 

Key words: global educational trends, Ukraine, demography, higher education, university, 
foreign languages. 

 
Визначено важливість володінням англійською мовою випускниками університетів з 

огляду на глобальні тенденції в сучасному освітньому середовищі, України зокрема. З огляду 
на це, описано демографічні  перспективи для України в майбутньому. 

Ключові слова: глобальні тренди освітнього середовища, Україна, вища освіта, 
університет, іноземні мови. 
 

Постановка проблеми. В епоху глобалізму підвищується роль вищої 
освіти в соціально-економічному розвитку будь якої країни, яка є нарізним 
каменем сталого розвитку, через що сучасна освітня парадигма потерпає 
суттєвого перегляду з огляду глобальних демографічних змін у сучасному 
суспільстві, що вимагає створення нового дизайну освітнього середовища, 
завдяки активізації процесів зближення систем вищої освіти різних країн та 
стрімкого розвитку співробітництва між закладами вищої освіти. Знання стають 
одним із важливих факторів розвитку особистості через інтелектуалізацію 
праці, що сприяє зростанню рівня освіти людей, тому навчальне середовище, в 
якому перебувають ті хто навчається, еволюціонує, стає більш ефективним, 
оскільки зміст навчання завдяки урізноманітненню навчальних програм і курсів 
стає більш динамічним, гнучким і доступним для великої кількості студентів як 
університетів, так і закладів загальної середньої освіти, спрямовується на 
співпрацю викладача й учня.  

Метою статті є розгляд тенденцій розвитку глобального освітнього 
середовища в українському просторі. 
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Виклад основного матеріалу. Сектор вищої освіти доволі широкий: 
традиційне навчання, вечірнє, перехресне, дистанційне і заочне навчання, 
короткотривалі курси. І, як наголошується в рекомендаціях Міжнародного 
інституту планування освіти (International Institute for Education Planning (IIEP) 
[15], підготовленими разом з ЮНЕСКО, визначальною характеристикою 
більшості систем вищої освіти є її доступність і отримання (платна основа 
навчання) через відсутність програм підтримки студентів, які добре 
навчаються, з огляду тенденцій на масовізацію вищої освіти. Тож, вчені 
виголосили такі шляхи розбудови вищої освіти:  

1. Подальше зростання глобального попиту на вищу освіту.  
2. Диверсифікація освітніх послуг. 
3. На законодавчому рівні забезпечити у системі вищої освіти рівність 

(чоловіки і жінки) та доступність (прибрати диспропорцію багаті-бідні). 
4. Фінансування урядом країни закладів вищої освіти для забезпечення 

доступності вищої освіти 
5. На національному рівні треба внести зміни в політику прийому до 

закладів вищої освіти у площину рівного доступу до отримання освітніх послуг. 
6. Створення спеціальних університетів для людей з обмеженими 

можливостями [15]. 
Глобальний попит на отримання вищої освіти неухильно зростає: з 

2000 р. до 2014 р. кількість студентів у ЗВО збільшилась із 100 млн до 207 млн. 
Причому, за цей період загальний коефіцієнт зарахування до ЗВО збільшився з 
19% до 34% (населення віком 19-23 років). Але якщо розглянути за регіонами, 
то загальний коефіцієнт зарахування до ЗВО буде різнитися: 8% у Африці на 
південь від Сахари і до 75% в Європі та Північній Америці. Наголосимо, що 
зарахування студентів до ЗВО у країнах із середнім рівнем доходу почало 
зростати (за останні 20 років у середньому зросла на 7% на рік) та 5% у країнах 
з низьким рівнем доходу. Позитивним наслідком підтримуючої освітньої 
політики турецького уряду, показники зарахування студентів Туреччині до 
вишів зросли з 30% у 2004 р. до 86% у 2014 р. (частково за рахунок зарахування 
до дистанційної освіти). 

Також науковці зафіксували, що існують суттєві відмінності в отриманні 
вищої освіти між бідними та багатими студентами (які навчалися протягом 4 
років), спираючись на показники країн за 2008−2014 рр., що також характерно і 
для країн Східної Європи, тобто зафіксована нерівність в отриманні вищої 
освіти серед молоді, сюди ввійшла й Україна з показниками 80% (багатих) 
проти 24% (бідних), в Китаї − 53% проти 4%, в Індії – 48% проти 8% бідних, 
тоді як в країнах Євросоюзу, різниця між бідними і багатими суттєво менша: 
Франція – 68% (студенти з високими доходами в сім’ї) проти 32% (студенти з 
низькими доходами), Бельгія − 66% проти 34%, Німеччина − 38% проти 20%, 
Іспанія − 65% проти 28%, Велика Британія − 75% проти 37%. [15, p. 3]. 

На підставі сказаного, можна говорити про те, що кращі умови для 
отримання вищої освіти створені в Німеччині, де різниця в отриманні знань між 
бідними та багатими всього 18%, що говорить про продуману і виважену 
освітню політику країни.  
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Говорячи про тенденції розвитку глобального освітнього середовища, а 
Україна є його частиною, ми не можемо пройти повз демографічного питання в 
нашій країні, яке викликає занепокоєння (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Population of Ukraine (2018 and historical) 

 
Складено за джерелом [16] 
 
Демографічні зміни в Україні на підставі останніх оцінок ООН [16] на 20 

травня 2018 р. свідчать, що населення України становить 44 033 351 млн і 
складає 0,58% від світового населення, що займає 33 позицію у рейтингу 
населення, причому 70% − це люди, які проживають в місті (30 799 199 людей у 
2018 р.), причому середній вік в Україні становить 40,5 років, що говорить про 
старіння населення. У 2020 р., згідно розрахунків експертів ООН, буде 
українців 43,579 млн, а у 2050 р. − 36,416 млн і численність наших 
співвітчизників стане найменшою за останні 100 років (у порівнянні з 1950 р. (а 
це були післявоєнні роки!) − населення України складало 37,3 млн. (таблиця 2). 
У глобальному рейтингу країн Україна буде опускатися вниз і у 2050 році 
опиниться на 56 місці. 

Таблиця 2  
Ukraine. Population Forecast 

 
Складено за джерелом [16] 
 
Зазначимо, що останній перепис населення України відбувся у 2001 р. і не 

проводився вже 18 років з огляду на те, що Кабінет міністрів, згідно 
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розпорядження №1323 від 16 грудня 2015 р. [9], переніс проведення 
Всеукраїнського перепису населення з 2016 на 2020 р.  

Не можна залишити поза увагою отримані результати опитування 
українців стосовно бажання залишити країну, яке проводилося методом 
особистого інтерв'ю 4005 респондентів що мешкають у 110 населених пунктах 
усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною 
вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. 
Дослідження проводилося у квітні 2018 р. Київським міжнародним інститутом 
соціологічних досліджень [10]. Тож, у найближчі півроку 7% українців хотіли б 
виїхати за кордон з метою тривалого перебування до таких країн: Польща − 
36% респ., Чехія – 12%, Німеччина – 11%, Росія – 7%, США – 6%, Італія – 5%, 
Канада – 3%, Угорщина – 2%, Франція – 2%, Ізраїль − 1%. Причому, серед 
чоловіків збирається виїхати за кордон 11%, а жінок − 4%.  

Водночас українські соціологи стверджують, що найбільше бажаючих 
виїхати з України серед молоді. Серед опитаних у віці 18−29 років таких 15%; 
10% серед 30−44 річних; у віці 45−59 років − 6% та 0% серед людей віком 60 
років і більше. Також з тих, хто планує виїхати − 20% у пошуках роботи; 15% − 
студенти, 14% − самозайняті та 1% − пенсіонери. Найбіліьша кількість 
бажаючих покинути Україну проживають на заході України − 11%; в 
центральному, південному та східному регіонах − 6%. Привертає увагу і те, що 
люди з вищою освітою більш охоче розглядають питання виїзду за кордон з 
метою тривалого перебування (10%); з повною середньою освітою 7%; 
середньою спеціальною − 6%; серед людей з освітою не вище неповної 
середньої  −2% [10].  

Якщо проаналізувати сказане вище, то вже через 2 роки різко скоротиться 
набір до перших класів, а через 10 років більшість закладів вищої освіти не 
будуть мати набора студентів на перші курси. 

У контексті сказаного вище, розглянемо показники аналітичного центру 
GEDOS [11] про кількість українських громадян, які навчаються у закордонних 
університетах, які свідчать про стрімке зростання бажаючих отримати освіту 
закордоном і  з 2009 по 2016 рр. динаміка зростання збільшилася на 176%. Тож, 
у 2015/16 навчальному році за кордоном навчалося 66 668 осіб, з них у Польщі 
– 30 041, Німеччині – 9088, Росії – 6936, Канаді – 2790, Чехії – 2395, США – 
1680 осіб та ін. країнах. У наступному 2016/17 навчальному році за межі 
України  отримувати вищу освіту виїхало вже 72 000 осіб. Додамо, що у 
2015/16 навч. році PhD програми закордоном опановувало 1600 здобувачів, де 
лідерами знову стали Німеччина – 525 осіб і Польща – 380. 

Викладене вище слугує сильним мотиваційним поштовхом для молоді у 
володінні іноземними мовами, щоб навчатися закордоном. Але у зв’язку з 
демографічною кризою в Європі, зокрема в Польщі, Чехії, Словакії 
університети розширюють можливості надання освітніх послуг для українських 
студентів і пропонують програми на українській мові, а також нові послуги, які 
суміжні з освітніми. Наприклад, польські університети пропонують для 
майбутніх українських магістрантів працевлаштування, а навчання 
проходитиме 3 дні (п’ятниця, субота, неділя). Тобто, на цьому прикладі ми 
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бачимо підвищення глобального попиту на освітні послуги (Польща серед 
українських здобувачів вищої освіти – лідер, як і Німеччина), що 
характеризується за рахунок розширення доступу студентів до вищої освіти, а 
це, у свою чергу, впливає на зростання світових рейтингів університетів та 
посиленню конкуренції між університетами, а також активізуються й 
інтеграційні процеси за рахунок активізації процесів зближення систем вищої 
освіти різних країн. До речі, питання про «невизначеність якості» української 
освіти, глобалізаційні виклики для освітнього простору України, необхідність 
володіння випускниками вишів іноземною мовою за професійним 
спрямуванням піднімалися мною раніше у низці публікацій [2; 4; 5; 6; 8]. 

Введення МОН України для вступників до магістратури ЗНО з іноземної 
мови у 2018 р. спонукало мене також  висловити свої думки і пропозиції в 
статтях [3; 12], зарубіжній монографії [7]. Не може раптом відбутися ДИВО, 
коли за навчальними планами університетів іноземна мова вивчається протягом 
3 семестрів (на 1 курсі і один семестр на другому курсі), а далі в бакалавраті 
вивчення ІМ закінчується.  

Через що і зрозуміло, що за даними Міжнародної організації Education 
First, яка ще у 2010 році випустила перший в історії світовий рейтинг володіння 
англійською мовою English Proficiency Index (EF EPI), у 2017 році рівень 
володіння англійською мовою в Україні визначено як низький (індекс EF EPI 
склав 50,91), Україна посіла 25 місце серед 27 країн Європи і 47 місце серед 80 
країн світу [14].   

Тож, проблемними для української вищої освіти стають такі 
характеристики глобального освітнього середовища як розвиток 
співробітництва між ЗВО; залучення іноземного сектору на освітні та 
дослідницькі цілі; отримання міжнародних грантів; розширення міжнародних 
функцій університетів; обмін студентами, викладачами, науковцями-
дослідниками, участь в міжнародних освітніх програмах; проведення спільних 
міжнародних наукових досліджень, публікація спільних наукових праць; 
рейтинги університетів у міжнародних науко-метричних базах. Останні 
характеристики вимагають від фахівців володіння англійської професійної 
лексики і не тільки від них, а й від перекладачів-спеціалістів. А окреслені 
вимоги в українських фахових журналах як то анотації обсягом 1800 др. знаків 
на англійській мові, в авторефератах дисертацій, дисертаціях, друк статей в 
закордонних виданнях на англійській мові, виявило проблему – знайти 
перекладача-фахівця (!), а надрукувати статтю в журналах баз SCOPUS і Web of 
Science стало мрією багатьох вітчизняних науковців. 

І, наприкінець, як підсумок, виголосимо − чи справиться з такими 
викликами українська вища освіта? Чи буде її випускник професіоналом і 
конкурентоспроможним на сучасному ринку праці? 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 
 

In the article, the problem of professional training future Music teachers is presented;  the 
essence and content of the polyartistic outlook are determined.  The  ways of forming the polyart 
outlook in students of pedagogical universities on the basis methodological approaches are given. 
The author describes the importance of artistic integration for the forming polyartistic outlook in 
future Music teachers. 

Keywords: polyartistic outlook, Musical art, Music teacher, professional training.  
 
У статті актуалізуються проблеми фахової підготовки майбутнього вчителя 

музики. Поліхудожній світогляд розглядається як базовий компонент формування 
особистості вчителя музики. Визначено сутність та зміст поліхудожнього світогляду. 
Визначаються методологічні підходи ефективного формування поліхудожнього світогляду 
музиканта-педагога в умовах інструментального навчання. 

Ключові слова: поліхудожній світогляд, музичне мистецтво, фахова підготовка 
вчителя. 

 
Актуальність. У сучасному постіндустріальному суспільстві мистецьке 

життя вирізняється надзвичайною динамікою, стрімкою зміною естетичних 
еталонів та художніх уподобань. У складному та суперечливому перебігу 
мистецьких подій все чіткіше окреслюється тенденція до інтеграції та взаємодії 
різних сфер духового буття сучасної людини. Світоглядна настанова на 
художній синтез особливої ваги набуває в галузі фахової підготовки 
майбутнього вчителя музики. Так, перебуваючи у пошуку ідеальної моделі 
педагогічного процесу, сучасна освітня система спрямована на формування 
досвіду опанування та транслювання в соціум універсальної мови художнього 
світу. Саме це має забезпечити можливість свободи самовираження, 
саморозвитку та самоствердження особистості в суспільстві. 

Практика освітньої діяльності доводить, що педагогічне мистецтво 
вчителя  ґрунтується на умінні прилучити учнів до його власних цінностей та 
зробити привабливим самостійний пошук й відкриття ціннісних сенсів. У 
такому контексті проблемною ланкою професійної підготовки сучасного 


